JEGYZİKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága 2013. október 21-i 13.34 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Kis-házasságkötı terem
Veszprém, Óváros tér 9/B.

Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke, Gerstmár
Ferenc, Majoros Ildikó, Stigelmaier Józsefné, Surányi Józsefné és Szabó Károlyné a
Bizottság tagjai, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Siklódi Levente a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagja közül 6 fı
jelen van, tehát a Bizottság határozatképes.
A lejárt határidejő határozattal kapcsolatban van- e kérdés, észrevétel?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Egy pályázó volt az igazgatói állásra? Ha igen, akkor ki ı?
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
Az igazgatói állás betöltésérıl a soron következı Közgyőlés dönt. A pályázó nem
kért zárt ülést, ezért elmondhatja, hogy egy pályázó volt, a jelenlegi igazgató.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Tudomásul veszi-e a Bizottság a 91/2013. (VI. 17.) határozat végrehajtásáról szóló
jelentést?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
114/2013. (X. 21.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a 91/2013. (VI. 17.) határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Elfogadja-e a Bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontokat?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
115/2013. (X. 21.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen
ülésének napirendi pontjait az alábbi sorrendben tárgyalja:
1.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési koncepciója és döntés elızetes kötelezettség-vállalásokról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

2.

Auer Lipót Emlékbizottság létrehozása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

3.
A)
Szolgáltatásvásárlási szerzıdés jóváhagyása a Veszprémi
Programiroda
Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kftvel városi nagyrendezvények elıkészítése és lebonyolítása
tárgyában
B)

A Hangvilla épületében meglévı önkormányzati üzemidı
értékesítésének jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft. részére

C)

A Swing-Swing Kft. üzemidı értékesítésének jóváhagyása a
Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális
Szolgáltató Kft. részére

D)

A Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális
Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
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4.

Döntés a „SMARAGD VÁROS” projekt mőszaki tartalmi
változásokról,
és
azzal
összefüggı
elızetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

5.

Utcakönyvtár létesítése Veszprémben
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

6.
A)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
szóló
13/2012.
(III.30.)
önkormányzati
rendelet,
a
közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról
szóló
14/2012.(III.30.)
önkormányzati
rendelet,
az
Önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról
szóló 20/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása

B)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
civil keret terhére kiírt 2013. évi pályázatok elbírálásáról szóló
152/2013. (V.31.) határozata Táplálék Érzékenyek Alapítványát
érintı részének módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

7.

Hozzájárulás Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes
szociális ellátásokról, igénybevételének rendjérıl szóló 5/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelete módosításához
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

8.

Döntés „A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben”
címő, TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt
megvalósítási helyének módosításáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

9.

Veszprémi Települési Értéktár Bizottság felállítása
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

10.
A)

Az Önkormányzat fenntartásában mőködı óvodák Alapító
okiratának módosítása

B)

A VMJV Egyesített Bölcsıdéje Alapító okiratának módosítása
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C)

A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
Alapító okiratának módosítása

D)

A VMJV Egészségügyi
okiratának módosítása

Alapellátási

Intézmény

Alapító

Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
11.

A Családsegítı és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának 1-2. módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

12.

A Veszprémi Petıfi Színház 2012/2013. évi mővészeti évadának
szakmai beszámolója
Elıterjesztı: Oberfrank Pál igazgató

13.

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény 2012/
2013. évi mővészeti évadának szakmai beszámolója
Elıterjesztı: Székely Andrea igazgató

14.

„Hornig díj” adományozása (zárt ülés)
Elıterjesztı: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke

15.

Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója és döntés elızetes kötelezettség-vállalásokról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetıje:
A koncepció elkészítésének alapja a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat. Ennek
alapján kezdték el a számításokat, de ezek még nem egzaktak, mert a normatíva
igényléshez a felmérés még nem történt meg. Információi szerint november elején
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érkeznek meg az ehhez kapcsolódó adatkérı lapok. Az állami támogatás magasabb,
mint az elmúlt évben, de nem lesz több forrása az Önkormányzatnak. Ugyanis a
társulások részére a gesztor önkormányzat igényel normatívát. Például az Egyesített
Szociális Intézmény a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában van,
de az intézmény normatívája – 160-170 millió forint – is itt jelenik meg. Másrészt
az óvodapedagógusok béremelésére vonatkozó jövı évi normatíva is megjelenik a
bevételi oldalon. Tehát ez az a két forrás ahol emelkedés van, a többi forrás
tekintetében gyakorlatilag a 2013. évi szinten tudtak számolni. A harmadik
negyedévi beszámoló most készül, ezen adatok elemzése még hiányzik a
koncepcióból. A kiadási oldal tartalmazza az Önkormányzat korábbi
kötelezettségvállalásait, a kötelezı feladatok kiadásait, és természetesen összesítve
benne vannak azok az igények, melyek a különbözı területekrıl fogalmazódtak
meg. Ezeknek az igényeknek az összevetése, átszámolása, kiértékelése még nem
fejezıdött be, emiatt is ilyen nagy a bevételi és kiadási oldal közötti különbség.
A határozati javaslat is arról szól, hogy ezeket az igényeket felül kell vizsgálni és
meg kell találni az összhangot a bevételi és kiadási oldal között.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Technikai jellegő észrevétele van. Az elıterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslat
címébıl kimaradt a „költségvetési” szó.
Scher Ágota a Pénzügyi Iroda irodavezetıje:
Igen, igaz. Köszöni szépen.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó 1. számú határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
116/2013. (X. 21.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója és döntés elızetes kötelezettség-vállalásokról”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója és döntés elızetes kötelezettség-vállalásokról” címő elıterjesztést
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megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó 1. számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a Közgyőlés az elıterjesztéshez tartozó 2. számú
határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
117/2013. (X. 21.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója és döntés elızetes kötelezettség-vállalásokról”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója és döntés elızetes kötelezettség-vállalásokról” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó 2. számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a Közgyőlés az elıterjesztéshez tartozó 3. számú
határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
118/2013. (X. 21.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója és döntés elızetes kötelezettség-vállalásokról”
címő elıterjesztésrıl
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója és döntés elızetes kötelezettség-vállalásokról” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó 3. számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2.

Auer Lipót Emlékbizottság létrehozása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A projekt ötletgazdája, Kováts Péter hegedőmővész, akivel egy gimnáziumba jártak.
Nagyon örül, hogy az Önkormányzat vevı volt erre a nagyszerő kezdeményezésre.
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, egyéb hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
119/2013. (X. 21.) határozata
az „Auer Lipót Emlékbizottság létrehozása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
az „Auer Lipót Emlékbizottság létrehozása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3.
A)

Szolgáltatásvásárlási szerzıdés jóváhagyása a Veszprémi
Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kftvel városi nagyrendezvények elıkészítése és
lebonyolítása
tárgyában

B)

A Hangvilla épületében meglévı önkormányzati üzemidı
értékesítésének jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft. részére

C)

A Swing-Swing Kft. üzemidı értékesítésének jóváhagyása a
Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális
Szolgáltató Kft. részére

D)

A Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális
Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztéseket illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az „A” jelő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és
az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
120/2013. (X. 21.) határozata
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a „Szolgáltatásvásárlási szerzıdés jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft.-vel városi
nagyrendezvények elıkészítése és lebonyolítása tárgyában”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Szolgáltatásvásárlási szerzıdés jóváhagyása a Veszprémi Programiroda
Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft.-vel városi nagyrendezvények
elıkészítése és lebonyolítása tárgyában” címő elıterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a „B” jelő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és
az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
121/2013. (X. 21.) határozata
„A Hangvilla épületében meglévı önkormányzati üzemidı értékesítésének
jóváhagyása a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális
Szolgáltató Kft. részére”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Hangvilla épületében meglévı önkormányzati üzemidı értékesítésének
jóváhagyása a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális
Szolgáltató Kft. részére” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
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Javasolja-e a Bizottság, hogy a „C” jelő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és
az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
122/2013. (X. 21.) határozata
„A Swing-Swing Kft. üzemidı értékesítésének jóváhagyása a Veszprémi
Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft. részére”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Swing-Swing Kft. üzemidı értékesítésének jóváhagyása a Veszprémi
Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft. részére” címő
elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a „D” jelő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és
az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
123/2013. (X. 21.) határozata
„A Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató
Kft. Alapító Okiratának módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Veszprémi Programiroda Rendezvényszervezı és Kulturális Szolgáltató Kft.
Alapító Okiratának módosítása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
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(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4. Döntés a „SMARAGD VÁROS” projekt mőszaki tartalmi
változásokról,
és
azzal
összefüggı
elızetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
A „SMARAGD VÁROS” projekt többek között abban is változik, hogy a HEMOba tervezett 1200 adagos fızıkonyha nem valósul meg. Az elıterjesztés szerint: „A
Ringató Körzeti Óvodában megvalósítandó 300 fı ellátására alkalmas fızıkonyha
és az Erdei-, Kuckó Tagóvodák esetében a megmaradó 300 fı ellátására alkalmas
fızıkonyha biztosítaná a tervezett 600 fı ellátását. A fennmaradó 600 adag
kapcsán érintett Intézmények továbbra is saját hatáskörben oldják meg az
étkeztetést.”
Ez pontosan mit jelent? Ezek az intézmények nem szorulnának korszerősítésre?
Volt-e arra lehetıség, hogy ezeket az intézményeket bevonják ebbe a projektbe? Ha
nem, akkor mi volt ennek az akadálya?
Schmidt István a Városfejlesztési Iroda irodavezetıje:
A pályázatban, elsı lépcsıben egy 1200 adagos fızıkonyhát vállaltak. Amit egy
felmenı rendszerben valósítottak volna meg, tehát elıször a 600 adag étel,
kiváltotta volna a Ringató Óvoda és az Erdei-, Kuckó Tagóvodák fızıkonyháit,
másrészt késıbb, x éven belül még 600 adag ételt tudott volna biztosítani a
környékbeli intézmények számára. Ezen intézmények köre még nem került
pontosításra, ez egy külön vizsgálatot igényelt volna. Az óvodák részérıl igény
merült fel a saját fızıkonyhájuk megtartása iránt, egyrészt az étel minısége,
másrészt a korosztályi sajátosságok figyelembevétele szempontjából. A város
vezetése helyt adott az óvodavezetık kérésének, az óvodákban továbbra is
mőködnek majd a fızıkonyhák. A kérdésre válaszolva, igen, igényelnének felújítást
az intézmények. Ott ahol külsı szolgáltatóval állnak szerzıdésben, ezt meg is
teszik. Ahol az Önkormányzatnak van tulajdonosi kötelezettsége, azt az éves
költségvetésben megtervezik, illetve amennyiben van pályázati forrás azt
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felhasználják. A lényeg az, hogy a szolgáltatás maradjon ott, mőködjön ott ahol
eddig is volt.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó 1. számú határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
124/2013. (X. 21.) határozata
a „Döntés a „SMARAGD VÁROS” projekt mőszaki tartalmi változásokról,
és azzal összefüggı elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a „SMARAGD VÁROS” projekt mőszaki tartalmi változásokról, és
azzal összefüggı elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó 1. számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a Közgyőlés az elıterjesztéshez tartozó 2. számú
határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
125/2013. (X. 21.) határozata
a „Döntés a „SMARAGD VÁROS” projekt mőszaki tartalmi változásokról,
és azzal összefüggı elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
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a „Döntés a „SMARAGD VÁROS” projekt mőszaki tartalmi változásokról, és
azzal összefüggı elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó 2. számú határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5.

Utcakönyvtár létesítése Veszprémben
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Végre valami új dolog, hihetetlen jó ötlet az utcakönyvtár. Örömmel olvasta az
elıterjesztést és nézegette annak képes mellékleteit. Reméli, hogy nem lesz akadálya
az ötlet megvalósításának. Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a
Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
Csupán az Önkormányzat közterület használatra vonatkozó rendeletét kell
módosítani.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
126/2013. (X. 21.) határozata
az „Utcakönyvtár létesítése Veszprémben”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
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az „Utcakönyvtár létesítése Veszprémben” címő elıterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
6.
A)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról
szóló
13/2012.
(III.30.)
önkormányzati
rendelet,
a
közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység támogatásáról
szóló
14/2012.(III.30.)
önkormányzati
rendelet,
az
Önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról
szóló 20/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása

B)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
civil keret terhére kiírt 2013. évi pályázatok elbírálásáról szóló
152/2013. (V.31.) határozata Táplálék Érzékenyek Alapítványát
érintı részének módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztéseket illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a Közgyőlés az „A” jelő elıterjesztés megtárgyalja és
rendelet-tervezetet elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
127/2013. (X. 21.) határozata
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a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a civil
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012.
(III.30.) önkormányzati rendelet, a közmővelıdésrıl és a mővészeti
tevékenység támogatásáról szóló 14/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet,
az Önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról szóló
20/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a civil
szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012. (III.30.)
önkormányzati rendelet, a közmővelıdésrıl és a mővészeti tevékenység
támogatásáról szóló 14/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat
által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról szóló 20/2012. (IV.26.)
önkormányzati rendelet módosítása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet
elfogadását.
(A rendelet-tervezet a 2013. október 31-i közgyőlésrıl készült jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a „B” jelő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és
az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
128/2013. (X. 21.) határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a civil
keret terhére kiírt 2013. évi pályázatok elbírálásáról szóló 152/2013. (V.31.)
határozata Táplálék Érzékenyek Alapítványát érintı részének módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a civil keret
terhére kiírt 2013. évi pályázatok elbírálásáról szóló 152/2013. (V.31.) határozata
Táplálék Érzékenyek Alapítványát érintı részének módosítása” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
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(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
7.

Hozzájárulás Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes
szociális ellátásokról, igénybevételének rendjérıl szóló 5/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelete módosításához
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
129/2013. (X. 21.) határozata
a „Hozzájárulás Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes
szociális ellátásokról, igénybevételének rendjérıl szóló 5/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelete módosításához”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Hozzájárulás Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes szociális
ellátásokról, igénybevételének rendjérıl szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelete módosításához” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
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(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
8. Döntés „A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben”
címő, TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt
megvalósítási helyének módosításáról
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
130/2013. (X. 21.) határozata
a „Döntés „A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben”
címő, TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt megvalósítási
helyének módosításáról”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés „A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” címő,
TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt megvalósítási helyének
módosításáról” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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9.

Veszprémi Települési Értéktár Bizottság felállítása
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Az elıterjesztı a legutóbbi Közgyőlésen a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság
személyi összetételére vonatkozó javaslatokat befogadta. Azonban a Közgyőlésen
több képviselı is elmondta, hogy egy ilyen nagy létszámú bizottság nehezen tud
operatív munkát végezni. Ennek ellenére a 16 fıs bizottság tagjainak száma tovább
emelkedett 19 fıre. Felmerült az is, hogy esetleg albizottságokat kellene létrehozni,
hogy a széles merítés megmaradjon. Mi az oka annak, hogy az elıterjesztı nem
foglalkozott ezekkel a felvetésekkel?
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
Az elıterjesztı a személyi javaslatokat befogadta és jelen pillanatban úgy gondolja,
hogy nem kell szőkíteni a bizottságot. Nincs tapasztalatuk egy ilyen jellegő bizottság
mőködésérıl, ezért az albizottságok létrehozásáról még nem született döntés.
Perlaki Claudia a Kulturális, Sport és Városmarketing Csoport vezetıje:
A bizottság létrehozására a vonatkozó kormányrendelet szerint két út van. Az egyik
szerint egy politikai testületet lehet felállítani, ami mögött szakértık állnak. A másik
szerint szakértıkbıl álló bizottságot lehet létrehozni. Ez utóbbi utat választotta az
elıterjesztı. Nehéz olyan szakértıi bizottságot létrehozni, amiben minden terület,
feladatkör képviselteti magát. A teljességre törekedtek. Lehet csökkenteni a tagok
számát, de az a bizottság tekintélyét és ezt a széleskörő rálátását csorbítaná. A
bizottság mőködıképességérıl annyit elmondana, a határozatképességet 50%+1
fıben állapították meg. A bizottsági ülések szervezése nyilván egy kicsit több
munkát igényel, de el kellett dönteni, hogy melyik ujjukat harapják meg. Az
albizottságokkal kapcsolatban az a válasza, hogy a bizottság bármikor, bármilyen
témában igénybe veheti szakértı segítségét.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Mi a helyzet országszerte? Van-e tapasztalat más városokból?
Perlaki Claudia a Kulturális, Sport és Városmarketing Csoport vezetıje:
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Nem tudja, de a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság is csak a nyáron állt fel.
Dr. Dancs Judit törvényességi referens:
A kormányrendelet hatálybalépésétıl (2013. április 17.) számított 60 napon belül a
települési képviselıtestületeknek döntést kellett hozniuk arról, hogy kívánnak-e
saját településükön helyi értéktárat létrehozni.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság tagja:
Amennyiben a következı Közgyőlésen újabb személyi javaslatok kerülnek
megfogalmazásra, várható-e, hogy tovább bıvül a bizottság tagjainak száma?
Szödényi Kinga a Titkárság irodavezetıje:
Erre a kérdésre a Közgyőlésen az elıterjesztı fog válaszolni.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 4 „igen”, 0 „nem”, 2 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
131/2013. (X. 21.) határozata
a „Veszprémi Települési Értéktár Bizottság felállítása
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
a „Veszprémi Települési Értéktár Bizottság felállítása” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
10.
A)

Az Önkormányzat fenntartásában mőködı óvodák Alapító
okiratának módosítása

B)

A VMJV Egyesített Bölcsıdéje Alapító okiratának módosítása

E)

A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
Alapító okiratának módosítása
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F)

A VMJV Egészségügyi
okiratának módosítása

Alapellátási

Intézmény

Alapító

Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A Bizottság a „B”, „C” és a „D” jelő elıterjesztéseket tárgyalja. Az elıterjesztéseket
illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Javasolja-e a Bizottság, hogy a „B” jelő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és
az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
132/2013. (X. 21.) határozata
„A VMJV Egyesített Bölcsıdéje Alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A VMJV Egyesített Bölcsıdéje Alapító okiratának módosítása” címő elıterjesztést
megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását
és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a „C” jelő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és
az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
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133/2013. (X. 21.) határozata
„A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye Alapító
okiratának módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye Alapító okiratának
módosítása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek
az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a „D” jelő elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és
az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
134/2013. (X. 21.) határozata
„A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító okiratának
módosítása” címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító okiratának módosítása”
címő elıterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
11.

A Családsegítı és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának 1-2. módosítása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
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http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy az elıterjesztést a Közgyőlés megtárgyalja, és az
elıterjesztéshez tartozó „A” jelő határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
135/2013. (X. 21.) határozata
„A Családsegítı és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának 1-2. módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Családsegítı és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának 1-2. módosítása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztéshez tartozó „A” jelő határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Javasolja-e a Bizottság, hogy a Közgyőlés az elıterjesztéshez tartozó „B” jelő
határozati javaslatot elfogadja?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
136/2013. (X. 21.) határozata
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„A Családsegítı és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának 1-2. módosítása”
címő elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
„A Családsegítı és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának 1-2. módosítása” címő elıterjesztést megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az
elıterjesztéshez tartozó „B” jelő határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat a 2013. október 31-i közgyőlésrıl
készült jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
12.

A Veszprémi Petıfi Színház 2012/2013. évi mővészeti évadának
szakmai beszámolója
Elıterjesztı: Oberfrank Pál igazgató

Az elıterjesztés az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Jóváhagyja-e a Bizottság a Petıfi Színház 2012/2013. évi mővészeti évadának
szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében szereplı tartalommal?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
137/2013. (X. 21.) határozata
a Petıfi Színház 2012/2013. évi mővészeti évadának szakmai
beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta a ”A Petıfi Színház 2012/2013. évi mővészeti évadának szakmai
beszámolója” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti
Bizottsága jóváhagyja a Petıfi Színház 2012/2013. évi mővészeti évadának szakmai
beszámolóját a határozat 1. mellékletében szereplı tartalommal.
Felelıs:
Oberfrank Pál
13.

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény 2012/
2013. évi mővészeti évadának szakmai beszámolója
Elıterjesztı: Székely Andrea igazgató

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az elıterjesztést illetıen van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e
kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Jóváhagyja-e a Bizottság a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési
Intézmény 2012/2013. évi mővészeti évadának szakmai beszámolóját a határozat 1.
mellékletében szereplı tartalommal?
A Bizottság jelenlévı 6 tagja 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Közjóléti Bizottságának
138/2013. (X. 21.) határozata
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény 2012/2013. évi
mővészeti évadának szakmai beszámolójáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta ”A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény 2012/2013. évi
mővészeti évadának szakmai beszámolója” címő elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jóváhagyja
a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közmővelıdési Intézmény 2012/2013. évi
mővészeti évadának szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében szereplı
tartalommal.
Felelıs: Székely Andrea
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14. Egyebek
Egyéb témáról a Bizottság nem tárgyalt.
Dr. Strenner Zoltán megköszönte a jelenlévık aktív részvételét és a nyilvános ülést
14.35 órakor bezárta.
K.m.f.
Gerstmár Ferenc
KjB tag

Dr. Strenner Zoltán
KjB elnök
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